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Per (43 år) er ungkar og travel forretningsmann med leilighet på Aker brygge i Oslo. Så ofte det
lar seg gjøre slapper Per av på foreldrenes hytte i Hafjell, i Øyer kommune. Per er registrert
bosatt i Oslo. Mens Per er på hytta en lørdag kjenner han smerte i brystet. Han prøver å gå det
fra seg på sin vanlige skitur. Tilbake i hytta tiltar smerten og han ringer 113 fra mobiltelefonen.
Per oppgir navn og fødselsdato. Operatøren finner rask frem til Pers bostedsadresse. Under
samtalen forverrer Pers tilstand. Per klarer å fortelle at han ikke er i sin leilighet i Oslo, men på
hytta i Hafjell. Før han rekker å oppgi adressen til hytta, mister Per bevisstheten på grunn av et
hjerteinfarkt. Per dør mens ambulansen kjører fra hytte til hytte i Hafjell.

Per befant seg regelmessig på to typer adresse: bostedsdressen i Oslo og hytteadressen i Hafjell
som han brukte regelmessig, men aldri langt av gangen. Hytteadressen var ikke registrert i
Folkeregisteret.

Foreldrene til Kristine (6 år) er skilt. De har delt foreldreansvar og gjort en avtale om at Kristine
bor den ene uken hos mor og den andre uken hos far. Hun går på skolen i skolekretsen som
gjelder for mors adresse.

Kristine er registrert bosatt på mors adresse. Fars adresse, hvor hun bor like mye av tiden, er ikke
registrert som en del av Kristines opplysninger i folkeregisteret.

Pierre (36 år) og Juliette (32 år) er foreldre til Pascale (2 år). De er franske, men bor i Nederland.
Pierre arbeider på den norske kontinentalsokkelen. Pierre er medlem i folketrygden. Juliette er
ikke yrkesaktiv og mottar uredusert norsk kontantstøtte.1

Pierre er registrert i Folkeregisteret med et D-nummer, men uten adresse. Juliette og Pascale er
ikke registrert i Folkeregisteret. NAV har registrert adresser og diverse annen informasjon om
hele familien.

Jorunn (20 år) er odelsjente og kommer fra en gård i Alvdal. Hun studerer ved universitetet i Ås
hvor hun har skaffet seg en hybel. Hun har beholdt sin bostedsadresse i Alvdal med tanke på å få
omgjort en del av studielånet sitt til stipend når hun er ferdig med studiene og for å kunne delta i
kommunevalget på hjemstedet. Universitetet har tildelt henne en postboks i Ås og orientert
henne om at all skriftlig korrespondanse fra universitetet vil bli sendt til postboksen gjennom hele
studietiden. Jorunn har registrert sin postadresse på Lånekassens Internettsider ved hjelp av
PIN-koden som hun har fått tilsendt av Lånekassen. Jorunn har et obligatorisk studieopphold i
Sri Lanka. Oppholdet varer nesten fem måneder. I tråd med Utenriksdepartementets oppfordring
tok hun ved ankomst kontakt med ambassaden i Colombo for oppdatert informasjon om
situasjon i landet og for registrering av sin oppholdsadresse og av det lokale mobilnummeret som
Jorunn har skaffet seg. Mens hun er i landet sprer urolighetene seg fra nord. UD anbefaler at
norske borgere forlater landet straks og ber ambassaden å organisere evakueringen. Ambassaden
tar kontakt med Jorunn og avtaler henting på den adressen som hun har oppgitt ved sin ankomst
i Sri Lanka. To dager senere er Jorunn tilbake på odelsgården i Alvdal.

1 Eksempelet er hentet fra et rundskriv fra NAV. Referanse:
http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/Hovednummer/h34?f=templates&fn=main-j.htm&2.0



Jorunn har tre typer adresse: bostedsadressen (gårds- og bruksnummer til gården i Alvdal),
postboksen og ”oppholdsadresse”, først er det hybeladressen i Ås, senere kommer
oppholdsadressen i Colombo i tillegg. Hun har ikke oppgitt sin postadresse i Ås til folkeregisteret
fordi hun vil være trygg på at viktig informasjon fra det offentlige (selvangivelsen og valgkortet)
kommer frem i riktig tid. Lånekassen sender gjeldsbrev til adressen som Jorunn har oppgitt til
Lånekassen.

Knut (23 år) er fra Tromsø, men jobber i Mo i Rana. Han leier derfor en hybel i Mo i Rana, men
besøker ofte foreldrene sine på hjemstedet. Ligningskontoret i Rana har slått fast at Knuts
skattemessige bosted er foreldrenes hjem i Tromsø. Knut har derfor rett til fradrag for
merutgifter ved å bo borte fra hjemmet. Han skal betale skatt til kommunen på hjemstedet.

Knut bruker to typer adresser: bostedsadresse i Tromsø, som er registrert i DSF, og
oppholdsadressen i Moi Rana. Den siste adressen er ikke registrert i DSF.

Mari (78 år) og Håkon (74 år) er pensjonister med bostedsadresse i Oslo. Helt siden Håkon ble
pensjonist har de overvintret i Spania i en egen leilighet. De pleier å reise i romjula og er tilbake
ved påsketider. Mari og Håkon pleier å omadressere posten, så lenge oppholdet varer, til sønnen
Truls. De pleier å ta kontakt med det norske konsulatet på stedet når de kommer frem i Spania.
Konsulatet registrerer at de har kommet frem på sin vanlige adresse og hvor lenge oppholdet
ventes å vare.

Mari og Håkons bostedsadresse er registrert i folkeregisteret. Under oppholdet i Spania er
postadressen endret til Truls’ adresse, men blir ikke registrert i folkeregisteret fordi den er
tidsbegrenset. Oppholdsadressen i Spania blir ikke registrert i folkeregisteret.


